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 چکیده

و جوانان انجام شد. روش پژوهش حاضر،  مدیریت دانش در وزارت ورزش ةپژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توسع

آماری این پژوهش شامل تمام مدیران، مشاوران  ةجامعبنیاد با رویکرد سیستماتیک است. داده ةکیفی و مبتنی بر نظری

در  دانش در این وزارتخانه بود. مدیریتِ ةمطلع از حوز یعلمئتیهوزارت ورزش و جوانان و اعضای  ةو کارشناسان خبر

 هادادهی اطلاعات تا اشباع نظری آورجمعی هدفمند مبتنی بر رویکرد نظری استفاده شد، ریگنمونهاز روش  قاین تحقی

 کدگذاری روش از هاداده وتحلیلتجزیه منظورانجام گرفت. به افتهیساختاری نیمهفرد ةمصاحب 33ادامه یافت و تعداد 

 استفاده( MAXQDA 10) کیودا افزار مکسنرم از استفاده با کوربین و استراس انتخابیِ و محوری باز، ایمرحلهسه

 هایمقوله) ثانویه کد باز 14 ،(مفاهیم) اولیه باز مستقل کد 374 تعداد باز کدگذاری ةمرحل در افزارنرم کمک شد. با

 ةمنظور توسعبهنشان داد  پژوهشنتایج این  .شد ایجاد اصلی ةمقول 34 ثانویه، باز کدهای اساس بر و در نهایت( فرعی

د که ارتباط نقرار گیر نظر مدکلیدی  هایمؤلفه عنوانبهیادشده  عامل 34باید  ،مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

سطح  مدیریت دانش با مقولات فرعیِ ةارائه شده است. در این الگو، توسع پژوهشبین آنها در قالب الگوی نهایی 

محوری انتخاب شد  ةاصلی یا پدید ةعنوان مقولبه ،مداردانش سازمانیِ نشی و فرهنگهای دادر برنامه کارکنانمشارکت 

استراتژیک مدیریت  ةسازمانی، تدوین برنام ةعنوان یک متغیر وابسته تحت تأثیر شرایط گوناگونی مانند ارادکه به

 افزاری قرار دارد. سترهای نرم، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بسترهای اجرایی و بکارکناندانش، تشویق و انگیزش 
 

 های فکری، دانش فردی و سازمانی، دانش ضمنی، دانش آشکارسرمایه واژگان کلیدی:

                                                           
 این مقاله مستخرج از رساله دکتری مدیریت ورزشی در پژوهشگاه علوم ورزشی می باشد.

                                  Email: rgholipor@ut.ac.ir                                           نویسنده مسئول *
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 مقدمه
. هستندها توجه سازمان حلم ،کنندهعنوان دو عنصر تعیینفکری به یهاهیسرما و امروزه دانش

 استراتژیک منابع به ،یرقابت مزیت کسب در کلیدی نقش ایفای دلیل به 1فکری یهاهیسرما

ترین و های فکری را مهم، سرمایهنظرانصاحببسیاری از  .(1331)اخوان،  اندشده لیتبد هاسازمان

، داده انجام 2بروکینگ ةکه مؤسس ایاند. در سیر مطالعاتیسازمان دانسته ةارزشمندترین سرمای

های صنعتی را بازاری سازمان از ارزش درصد 39فکری  ة، سرمای1392است که در سال  شده روشن

است و  افتهی شیافزا درصد 22، این سهم به 1332تشکیل داده است. ده سال بعد و در سال 

رسیده است.  درصد 39 که این سهم به حدود اندنشان داده ،شده انجاممطالعاتی که اخیراً 

های فکری تشکیل ایهها را سرمهای سازماناز سرمایه درصد 39 ، اکنون بیش ازگریدعبارتبه

 فکری، یهاهیسرما و دانش (. مدیریت2993وترلی،  و 2919کاموکاما و همکاران، ) ددهنمی

 هستند ی خدماتیهاشرکت رقابتی قابلیت بهبود و توسعه برای ایبالقوه ارزشمندِ هایدارایی

 و 2912مکاران، هشیم و ه) گذارندمی ریتأث( که بر عملکرد سازمانی 2912گیودیک و همکاران، )

  (.2912گوگان و همکاران، 

 منابع دیگر با عرضهم و همانند منبعی دانش دنیا، امروز اقتصاد در: گویدمی 1332 سال در 3دراکر

 نقل به) آیدمی شمار به حاضر عصر دارمعنی منبع تنها بلکه ؛نیست زمین و سرمایه کار، مانند تولید،

 اطلاعات، بر مبتنی دانش ویژهبه دانش، که شده پذیرفته اقعیتو این امروزه(. 1393 رضائیان، از

 منبعی دانش(. 1391 کمالی،) رودمی شمار به خدمات وکارکسب در راهبردی و پرقدرت ایاسلحه

 امروزی، پویای هایمحیط در اما دانست،می قدرت را دانش 4بیکن. است رقابتی مزیت از بادوام

 قرار دسترس در فردی و سازمانی عملکرد افزایش منظوربه بتواند که است قدرت زمانی تنها دانش

 که دارند عقیده پژوهشگران برخی(. 1339 همکاران، و هاشمی از نقل به) شود آموخته و دریگب

 سازمان حیات ةادام برای و است سازمان ةتسخیرشد منبعِ ترینپراهمیت و ترینباارزش دانش

 که شودمی این به منجر دانش مورد در مباحث اغلب امروزه (.2991 هشو، و هانگ) است ضروری

 دانش گیریشکل ةچرخ به باید منظور این به. گیردمی شکل چگونه و شودمی تعریف چطور دانش

. شودمی ختم دانش به و دگیررا در بر می اطلاعات ،شودمی شروع داده با که کرد اشاره

 تشکیل را اطلاعات خاص، موضوع یک به مربوط شدهذخیره و بندیطبقه دادهای ،طورمعمولبه

 تسهیل ارتباطات و اطلاعات فنّاوری وسیلهبه که است مکانیکی فرایند یک فرایند این. دهندمی

                                                           
1  . Intellectual Capital 

2. Brookings's Institute 

3. Druker 

4. Bacon 
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 در عمل و گیریتصمیم فرایند به که است انسانی سهم و ارزش بیشترین دارای دانش اما شود؛می

 ذهن در ریشه جدید دانش تمام سازمانی، بافت در ،ینبنابرا ؛است مرتبط خاص موضوع و زمینه یک

 دانش( 1399) 1پروساك و داونپورت تعریف اساس بر(. 2991 داونپورت، و گروور) دارد سازمان افراد

 صورتبه که تخصصی، دانش و ایزمینه اطلاعات ها،ارزش تجارب، از سیال ترکیبی از است عبارت

 این. آوردمی فراهم جدید اطلاعات و تجارب کسب و ارزیابی برای را ارچوبیهچ ،یکپارچه و منسجم

 سازمان، داخل در. ها هستندکاربران آن هم همان انسان و گیردمی سرچشمه هاانسان ذهن از دانش

 فرایندها، ها،فعالیت تمام در بلکه سازمان، اطلاعاتی هایبانک و مستندات در تنهانه دانش این

 شودمی تقسیم صریح و ضمنی نوع دو به دانش. دارد وجود مانساز هاینُرم و اقدامات

 به و گردد بندیطبقه ،شود مستند تواندمی که است دانشی آشکار، یا صریح دانش ؛(2999دوفی،)

 است و بیانقابل احساسات و کلمات و افکار قالب در که است دانشی انتقال یابد. همچنین، دیگران

 ضمنی دانش مقابل، در. است طبیعی زبان یا و نمادها و اشکال نواعا در انتقال و کدگذاریقابل

 آن یادگیری همچنین و دیگران با آن گذاریاشتراك و است شده انباشته تجربه در که است دانشی

  .گیردمی قرار تجربی و شناختی شخصی، دانش قلمرو در معمولاً ضمنی دانش. است دشوار

 دیگر همانند جوانان، و ورزش امر متولی عنوانبه ایران امیاسل جمهوری جوانان و ورزش وزارت

 استفادة پی در باید خود، وظایف انجام در بهتر اثربخشی و وریبهره منظوربه دولتی هایسازمان

 به ویژه نگاهی مستلزم امر این. باشد سازمانی و فردی دانش و فکری هایسرمایه از بهتر هرچه

 دانشِ  مدیریتِ برای اقتضایی الگویی تا است تلاش در مقاله این ستا،رادراین. است دانش مدیریت

 . دهد ارائه وزارتخانه این در موجود

 مدیریت بهتر را خود دانش که هاییسازمان که است این دانش مدیریت مورد در اساسی ةفرضی

 عنوانبه دانش مدیریت. هستند ترموفق خود کاری محیط هایچالش با ارتباط برقراری در ،کنندمی

 تحول و تطبیق و اجرایی هایگیریتصمیم خدمات، بهبود و فرایندها به دستیابی برای محوری

 متغیر فزاینده طوربه محیط در(. 2991 همکاران، و هاندزیچ) شودمی گرفته نظر در سازمانی

 منظوربه کلیدی فاکتورهای ترینبرجسته از یکی عنوانبه اطلاعات فناوری و دانش مدیریت امروزی،

 و مائو) است مطرح سازمان در رقابتی مزیت و سازمانی هایقابلیت نوآوری، فردی، عملکرد افزایش

 توزیع ارائه، تأثیر، ایجاد، فرایند دانش مدیریت 2بهات نظر به(. 2914 لی، و تسنگ ؛2912 همکاران،

 را آموزش حذف یا و مجدد آموزش و بازخورد آموزش ةزمین عامل پنج این که است دانش کاربرد و

 کاربرد دارند سازمانی هایقابلیت یاحیا و نگهداری ایجاد، برای معمولاً که دنآورمی فراهم

                                                           
1. Davenport & Prusak 

2. Bhatt 
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 سازمان آن، طی که است فرایندی دانش مدیریت معتقدند( 1332) 1تاکوچی و نوناکا(. 2991بهات،)

 چهار از متشکل دانش، مدیریت ندفرای. پردازدمی محوردانش و فکری هایدارایی از ارزش ایجاد به

 آخرین و گذاریاشتراك به و دانش انتقال سازی،ذخیره و دانش ثبت دانش، ةتوسع و تولید فعالیت

 شامل را دانش مدیریت ةچرخ( 2991) بهات(. 2912 موچا، و مراچک) است آن کاربرد فعالیت

 شامل دانش کسب. داندیم سازمان در دانش کاربرد و خلق انتقال، ثبت، کسب، هایفعالیت

. گیردمی صورت سازمان خارج از جدید دانش کسب منظوربه که است هاییفعالیت مجموعه

 ردیگ و هادانشگاه با سازمان همکاری آموزشی، هایدوره در افراد مشارکت میزان مانند هاییفعالیت

 جدید دانش کسب برای شتلا میزان ةدهندنشان سازمان، برای جدید دانش خریداری و علمی مراکز

 که است هاییفعالیت مجموعه شامل دانش مستندسازی و ثبت. هستند سازمان به آن ورود و

 هایپایگاه از استفاده مانند هاییفعالیت .دنگیرمی صورت سازمان در موجود دانش ثبت منظوربه

 دانش ثبت هایفعالیت جمله از ،ناموفق و موفق تجارب مستندسازی سازمانی، دانش ثبت برای داده

 پذیردصورت می دانش اشتراك و تسهیم با همراه اغلب ،دانش انتقال. ندهست سازمان در

 در افراد میان دانش اشتراك منظوربه که شودمی هاییفعالیت مجموعه شامل و( 2999جانسون،)

 مانند هایییتفعال(. 2912 سانسون، و پائولین) گیردمی صورت سازمانی واحدهای و هاگروه ینب

 همکاری به اعضا مشارکت و تمایل کاری، هایشیوه و تجارب ةارائ برای نظرتبادل و بحث هایجلسه

 گذاشتن اختیار در و داده هایپایگاه از استفاده کاری، هایروش بهبود برای همکاران به کمک و

. است سازمانی دانش الانتق برای سازمان تلاش میزان ةدهندنشان اعضا تمام برای سازمان دانش

 و خلق سازمان در جدید دانش ها،آن طریق از که شودمی هاییفعالیت مجموعه شامل دانش خلق

 بحث کارکنان، جدید هایایده و هانوآوری تشویق و دهیپاداش مانند هاییفعالیت. شودمی تولید

 از همگی و... سازمان رد یادگیری هایگروه تشکیل سازمان، هایشکست و تجارب مورد در آشکار

 ؛(2991 بهات،) دنکنمی تسهیل سازمان در را جدید دانش خلق که هستند هاییفعالیت جمله

 گرفته کاره ب را خویش دانش سازمان دندهمی نشان که شودمی هاییفعالیت شامل نیز دانش کاربرد

 دانش کاربرد هایفعالیت ملهج از ،سازمانی فرایندهای در کارکنان جدید هایایده کارگیریبه. است

  (.1392 همکاران، و الوانی) است سازمان در

 ورزشی، مختلف هایعرصه در مؤثر و کارا حضور منظوربه ورزشی هایسازمان و ورزش امروزه

. ندارند دانش مدیریت مختلف هایحوزه به بیشتر توجه جز ایچاره اجتماعی، و اقتصادی

 جوامع زندگی مختلف هایلایه در ورزشی هایسازمان و رزشو نفوذ و ورزش در گراییتخصص

. است هکرد ناپذیراجتناب امری تبدیل به را فعلی متغیر و مختلف شرایط با پذیریانطباق بشری،

                                                           
1. Nonaka and Takeuchi 
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 در ورزشی هایسازمان و ورزش پویای عملکرد و حضور ةندآورفراهم تواندمی دانش مدیریت به توجه

 اقتصاد در کلیدی فاکتورهای از یکی (.1332 همکاران، و ریجاب) باشد گوناگون هایعرصه

 توجه از حاکی ،مطالعات مرور که است سازمانی دانش کردنمدیریت به هاسازمان نیاز بنیان،دانش

ترین ( یکی از مهم2991) 1(. هالبریت و توهی2912سلمان، ) استبدنی به این موضوع در تربیت کم

به سازمان  شدنرا تبدیل 2دهی مسابقات المپیکهای سازمانموفقیت کمیتهکسب  یابزارها

 گویندمیدانند و های فکری و مدیریت دانش میبا محوریت استفاده از سرمایه 3یادگیرنده

یندهای انتایج تصمیمات و فر ازاطمینان افزایش  برایها، های ورزشی همانند دیگر سازمانسازمان

شان، به هنگی و تسهیل اجرای اهداف و اقدامات استراتژیکمنظور هماکاری خود و همچنین به

گذاری، مدیریت و مهار دانش سازمانی خود نیاز دارند. سازی، اشتراكدر کسب، ذخیره موفقیت

 ملی هایسازمان برای روش بهترین دانش مدیریت» عنوان با پژوهشی در( 2991) 4اریلی و نایت

 هاسازمان این بلکه ندارند، سودآوری هدف اغلب ورزش ملی هایسازمان که کردند مطرح «ورزش

 تسهیل موجب که ساختاری و کار ابزار و هستند خویش کشور در ورزش ةتوسع و رشد مسئول

 و دارد بسیاری اهمیت ،شود هاسازمان این در رشد و بقا برای دانش نشر و ایجاد در کارآمدی

  .سازد متحول را آنها عملکرد تواندمی

 به دانش، مدیریت هایبرنامه و راهبردها اهداف، سازیپیاده ةزمین در صنایع، و هاسازمان از بسیاری

 که است مهم این گواه هاشرکت گونهاین یابیعارضه. اندمانده ناکام استراتژیک، اهداف از یکی منزلة

 و اهداف بازنگری و ارزیابی اجرا، برپایی، زمینة در شناختیروش کمبودهای و نواقص برخی

 در نگریبخشی ها،کاستی این ترینمهم جمله از. دارد وجود سازمانی دانش مدیریت هایبرنامه

 و فناوری عامل بر تمرکز به توانمی جمله آن از که است سازمانی دانش مدیریت موفقیت هایمؤلفه

 تنها و مدنظر عامل از ترجمانی منزلة به دانش، مدیریت افزارهاینرم سازیپیاده و انتخاب بر تأکید

 سازیپیاده و انتخاب و فناوری آنکهحال. کرد اشاره دانش مدیریت مؤثر کاربرد و سازیپیاده راه

 سازمانی دانش مدیریت تعالی و پیشبرد زیرمعیارهای و معیارها از یکی دانش، مدیریت افزارهاینرم

 و مناسب هایزیرساخت از بخشی به توجه و نبودنجامع ،همچنین(. 2992 آرورا،) است

 پیامدهای و خروجی رصدنکردن سازمانی، دانش مدیریت نظام جامع استقرار در لازم نیازهایپیش

 مدیریت ةتوسع در گرمداخله شرایط و ایزمینه شرایط دانش، مدیریت سیستم سازیپیاده از حاصل

 به جامع نپرداختن رو،ازاین. کرد قلمداد کلیدی ایهمسئل را آن توانمی که است دیگری ةنکت دانش،

                                                           
1. Halbwirth & Toohey 

2. Organizing Committee of the Olympic Games 

3. learning organization 

4. O'Reilly & Knigh  



 3131، پاییز و زمستان 31پژوهش در ورزش تربیتی شماره                                                                      330

 در ناکامی و ناهماهنگی سازمانی، دانش مدیریت در نتایج و گرمداخله ای،زمینه علی، هایسازه

 ناتوانی همچنین،. داشت خواهد دنبال به را سازمانی دانش مدیریت هایبرنامه کامل استقرار زمینة

 اساسی ةدغدغ و نقیصه سازمانی، دانش مدیریت هایسازه بین معلولی و علت روابط برقراری در

 کنندةتوصیف شده،شناسایی هایسازه بین توالی و ارتباطات ةتوسع و تعریف زیرا ؛است دیگری

 تا کندمی کمک گیرندگانتصمیم به و است سازمانی دانش مدیریت مؤثر و کارا سازیپیاده چگونگی

  (.1333 اکبری، و حسینی) دارند مبذول بیشتری توجه ترکلیدی عوامل به

 و استقرار ةزمین در مختلف هایشرکت و هاسازمان تجارب و شد گفته که مواردی به توجه با

 کشور ورزش نظام در دانش مدیریت مناسب سازیپیاده که است پرواضح دانش، مدیریت سازیپیاده

 در هشدانجام هایوهشپژ برخی نتایج کههمچنان ؛باشد داشته همراه به خوبی بسیار فواید تواندمی

 نشان( 1332) همکاران و رئیسی پژوهش نتایج جمله از. است موضوع این مؤید ورزشی هایسازمان

 فرایندهای به مربوط ،ایران ورزشی هایسازمان سازمانی اثربخشی واریانس از درصد 122/9 که داد

 دانش انتقال و نشدا کسب و ضبط و ثبت دانش، کارگیریبه ترتیببه و است دانش مدیریت

 پژوهش، این هاییافته اساس بر. دارند سازمانی اثربخشی تغییرات بینیپیش در را اهمیت بیشترین

 این اثربخشی وضعیت بهبود در کشور ورزشی هایسازمان سطوح تمام در مداردانش ساختار طراحی

 ملی هایسرمایه و یدکنندگانتول عنوانبه ستادی مدیران راستا این در و بود خواهد مؤثر هاسازمان

 از حاکی( 1333) همکاران و عبدالملکی پژوهش نتایج ،همچنین. دارند عهده بر مهمی نقش دانشی

 ،بنابراین د؛شو واقع مؤثر تواندمی دانش مدیریت رو،پیش هایچالش با مواجهه برای که است آن

 ،فزاینده و بالا سطح تقاضاهای یرضاا ضمن باشد قادر باید رقابتی شرایط در جوانان و ورزش وزارت

  .باشد کمتر ةهزین و تریشب کیفیت با یخدمات ةارائ برای هاییفرصت دنبال به

 همکاران و موسیوند و( 1393) شهرزاد و صفاری ،(1339) هنری هایپژوهش نتایج ،طرفی از

 وزارت در نشدا مدیریت استقرار وضعیت حاضر حال در که است موضوع این ةدهندنشان( 1334)

 کارگیریبه ةتوسع و بهبود برای رو،ازاین. نیست مطلوبی حد در ایران ورزشی هایسازمان و ورزش

 انجام زمینه این در دخیل عوامل شناسایی رایب یهایپژوهش باید وزارتخانه این در دانش مدیریت

 مدیریت مناسب سازیادهپی و استقرار حوزه، این در شدهانجام هایپژوهش نتایج به توجه با. دشو

 برای است مسلم .است بخشثمر ،جوانان و ورزش وزارت ویژهبه ،ایران ورزشی هایسازمان در دانش

 طرح بدون تواننمی ورزش وزارت در دانش مدیریت سیستم سازیپیاده و استقرار مزایای از استفاده

 دارد اهمیت که موضوعی انان،جو و ورزش وزارت خاص هایویژگی به توجه با. رفت پیش برنامه و

 مرور. است آن سازیپیاده و استقرار دانش، مدیریت ةتوسع منظور به خاص و بومی مدل یک ةارائ

 شرایط جمله از ،عوامل همة درنظرگرفتن با جامعی پژوهش تاکنون دهدمی نشان گذشته مطالعات
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 یکدیگر با عوامل و هاسازه این وابطر و پیامدها و نتایج و گرمداخله شرایط ای،زمینه شرایط علّی،

 دانش مدیریت ةتوسع الگوی که است این است مطرح که پرسشی ،بین این در. است نگرفته انجام

  چیست؟ جوانان و ورزش وزارت در
 

 پژوهش شناسیروش
 که است کیفی هایپژوهش ةزمر در گردآوری روش لحاظ به و کاربردی هدف لحاظ به پژوهش این

 عنوانبه دانش مدیریت به توجه روش، این انتخاب علت. شد انجام بنیادداده روش از دهاستفا با

 حساس بافت، و مکان زمان، به و گرفتهشکل یکدیگر با افراد تعاملات در که است اجتماعی فرایندی

 فرایندهای بودنِ محوراجتماعی و چندوجهی پیچیدگی، دلیل به(. 1339 کوربین، و استراس) است

 است بنیادداده ةنظری از استفاده با مطالعه برای مناسب موضوع یک دانش مدیریت نشی،دا

 ةخبر کارشناسان و مشاوران مدیران، همة شامل پژوهش این آماری ةجامع(. 2992 اورلیکووسکی،)

 این در دانش مدیریت ةحوز از مطلع علمی تئهی اعضای و (جوانان و ورزش وزارت) وزارتی ةحوز

 آوریجمع و شد استفاده نظری رویکرد بر مبتنی هدفمند گیرینمونه روش از. بود هوزارتخان

 تحقیق ةپیشین و ادبیات نظری، مبانی شناخت برای. یافت ادامه هاداده نظری اشباع تا اطلاعات

 و مجلات ،هاباکت اینترنتی، هایپایگاه در موجود اطلاعات به رجوع طریق از ،موضوع با مرتبط

 طریق از اطلاعات گردآوری دوم، بخش در. شد گردآوری هریک به مربوط مطالب مختلف، نشریات

 بطتمر اسناد ردیگ و دانش مدیریت و راهبردی هایحوزه در بالادستی اسناد وتحلیلتجزیه و بررسی

 هامقوله شناسایی و پژوهش سؤالات بررسی برای ،همچنین. گرفت صورت جوانان و ورزش وزارت در

 کدگذاری روش از هاداده وتحلیلتجزیه منظوربه .شد استفاده 1افتهیساختارنیمه فردی ةبمصاح از

 کیودا افزار مکسنرم از استفاده با کوربین و استراس انتخابی و محوری باز، ایمرحلهسه

(MAXQDA 10 )شد. استفاده  

 بندیمقوله و گذارینام ،قیقد بررسی با ،مطالعه موضوعِ به مربوط هایداده باز، یکدگذار ةدر مرحل

 آوردندستبه برای های خردشدهند و دادهشد خرد مجزا هایبخش به هادر این مرحله، داده. شد

 ند،انآن از حاکی هاداده که ییهاپدیده مورد در و شدند بررسی دقت با ،هاتفاوت و هامشابهت

 باز کدگذاریِ طریق از آمدهدستبه مقولاتدوم )کدگذاری محوری(،  ةمرحل درد. ش مطرح سؤالاتی

 به شدهتجزیه هایداده ،عبارتی به ؛شد مشخص با هم آنها ارتباط و ندگرفت قرار منطقی نظمی در

 با کار این. نددش مرتبط یکدیگر به جدیدی ةشیو به محوری کدگذاری در هامقوله و مفاهیم

 و راهبردها ،گرمداخله شرایط زمینه، پدیده، ی،علّ شرایط شامل پارادایمی مدل یک کاربردنبه

                                                           
1. Semi-Structured In-Depth Individual Interview 
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 و محوری و باز کدگذاریِ انجام از پس ( همکدگذاری انتخابی)سوم  ةمرحل .شد انجام پیامدها

 و بالاتر سطحی در محوری کدگذاری ،انجام شد. در این مرحله پارادایمی مدل شدنمشخص

  شد. تشریح ی دیگرهاروهگ با بندیدسته هر پیوند و گیریشکل یافت و ادامه ترانتزاعی

اهمیت  ،پژوهشی هم کیفیت و اعتباربخشی به نتایج فیک هایپژوهش در ی،کمّ هایپژوهش همانند

منظور به ،در این راستا. خود دارند هاییافته یابیارزش برای ییارهایمع پژوهشگرانی دارد و زیاد

نظر قرار  مد (1392) 1گابا و نکلنیلحاضر، معیارهای ارزشیابی  پژوهشاعتباربخشی به نتایج 

لیتز و زایاس، ) ندشومی 2تأییدپذیری و 4اعتمادقابلیت  ،3انتقال ،2اعتبار ارهاییمع که شامل ندگرفت

 مناسب راهبردهای یبرخ به ارها،یمع نیا از کیهر موردِ به مورد یبررس ضمن ،ادامه در .(2919

  .است شده اشاره زینحاضر  پژوهشدر  ارهایمع نیا ساختنبرآورده برای

 از است عبارت و دارد اشاره پژوهش هاییافته و هاتوصیف بودنواقعی به پذیرییا باور اعتبار: اعتبار

 آن در پژوهش این که ایزمینه و هایافته بودنواقعی به ،پژوهش در کنندگانشرکت اعتمادِ ةدرج

 : های زیر استفاده شدضر از روشحا پژوهشدر  ،یابی به این معیاربرای دست .استشده  انجام

 ةنمون انتخاب و اطلاعات و هاداده آوریجمع ندیافر در: 2شنیانگولیتر ای چندجانبه یابیارز -

استفاده شده  یگوناگون هایجنبه و منابع از مصاحبه سؤالات یطراح و مصاحبه برای پژوهش

 است. 

 یبرا شدهستخراجمتن مصاحبه و کدهای ا: پژوهش از کنندگانشرکت یابیارز -

  .شد اعمال آنها نظراتنقطه و ارسال مصاحبه در کنندگانمشارکت

 ای هاگروه گرید در حد چه تا مطالعه یهاافتهی که دارد نیا به اشاره پذیری: انتقالپذیریانتقال

 وردم در مختلف کنندگانمشارکت گوناگون تجارب و هادیدگاه. است استفاده ای انتقالقابل هامکان

 پژوهشدر . دشویم پذیریانتقال تیقابل شیافزا باعث ،تنوع یِحداکثر اصل همان ای دهیپد کی

 : های زیر استفاده شداز روش ،یابی به این معیارمنظور دستبه ،کنونی

 مکتوب، صورتبه ،گرید نِاحققم یِاحتمال ةاستفاد برای پژوهش مراحل تمام: یمستندساز -

  .شد یمستندساز

                                                           
1. Guba & lincoln 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 

5. Confirmability 

6. Triangulation 
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 گزارش در پژوهش طیمح و شوندگانمصاحبه شناختیجمعیت طیشرا: ایزمینه طیشرا گزارش -

  .دش ارائه یلیتفص صورتبه پژوهش یینها

 متفاوت طیشرا و زمان طول در هاداده یِداریپا به ثباتقابلیت اعتماد یا  اریمع: قابلیت اعتماد

 قیطر از شدهانجام لیتحل تیکفا یابیرزا به قادر دیبا پژوهش ةخوانند ،دیگرعبارت. بهشودیم گفته

یابی به این معیار از طریق حاضر دست پژوهش. در باشد محقق گیریتصمیم یندهایفرا یریگیپ

 : روش زیر انجام گرفت

 یکدگذار ندیفرا در دانش تیریمد ةحوز تاداناس از یکی از منظور نیبد: کدگذار دو از استفاده -

های از آموزشرت تصادفی سه مصاحبه انتخاب شد و پس صوبه و شد گرفته کمک پژوهش در

نظر دو نفر  ها کدهایی که از، کدگذاری توسط ایشان انجام گرفت. در هریک از مصاحبهلازم

توافق مشخص شدند و درصد با عنوان توافق و کدهای غیرمشابه با عنوان عدم ،مشابه بودند

( محاسبه شد و نتایج آن در 1399خواستار، توافق بین دو کدگذار با استفاده از فرمول زیر )

 ارائه شد. یکقالب جدول شماره 

  

 
 

 نتایج بررسی پایایی بین دو کدگذار -3 جدول

 عنوان مصاحبه تعداد کل کدها تعداد توافقات توافقاتتعداد عدم درصد پایایی

14% 3 13 32 mos4 

92% 2 19 42 mos10 

94% 2 13 31 mos18 

 کل 199 44 29 91%

 

و با  است درصد 91پایایی کل بین دو کدگذار برابر با  ،دندهیمی جدول نشان هادادهکه  طورهمان

 شود. می دیأیت هایکدگذارقابلیت اعتماد  است، درصد 29 پایایی بیش از نکهیاتوجه به 

 منابع نیا از ریتفاس و جینتا ظهور و منابع با هاداده ارتباط ةدهندنشان یریپذیدأی: تییدپذیریأت

 : های زیر استفاده شدحاضر از روش پژوهشمنظور در بدین. است

 تاداناس از تن چند اریاخت در پژوهش نیا جینتا: پژوهش ندیافر از خارج نِامتخصص یِابیارز -

نظرات آنها اخذ  ایشان، یِنیبازب و طالعهم پس از و گرفت قرار پژوهش ندیفرا از خارج یِدانشگاه

  .شد
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 گیریشکل و لیتحل ،هاداده آوریجمع از اعم ،پژوهش مراحل: پژوهشرایند تشریح ف -

قرار  خوانندگان و نامخاطب در اختیار ،پژوهش یِزیمم امکان دنآورفراهم منظوربه ،هامایهدرون

  .کردند حیتشر این مراحل را کاملصورت به گرفت و آنان

 نتایج
 وزارت دانشِ مدیریت ةتوسع الگوی تدوین) پژوهش اصلی هدف به رسیدن منظور به پژوهش این در

 کل، مدیران کارشناسان، از نفر 13 با ،اسناد و مقالات ،هاابکت ةمطالع از پس( جوانان و ورزش

 هر. آمد عمل به ساختاریافتهنیمه ةمصاحب هادانشگاه علمی هیئت یاعضا و وزیر نامشاور ن،امعاون

 از پس بلافاصله و ندشد تایپ مطالب ،مصاحبه هر از پس. کشید طول دقیقه 42 تا 39 بین مصاحبه

 بعدبه دهم ةمصاحب از با اینکه. شد انجام ،مداوم ةمقایس ةشیو به اولیه کدگذاری و تحلیل مصاحبه،

 یندافر این ،بیشتر اعتبار و اطمینان برای ،حاصل شده بود نظری اشباع و بودند تکراری هاداده تقریباً

  .یافت مهادا 13 ةمصاحب تا
 

 کنندگانشناختی مشارکتاطلاعات جمعیت -4جدول 

 شاخص
 جنسیت  مدرک تحصیلی  سن

 زن مرد  دکتری لیسانسفوق  11-21 21-11 11-41

 4 12  11 9  9 2 2 فراوانی

 21 13  29 42  42 32 22 درصد
 

 کدها این از تعدادی. شد ایجاد اولیه کد 429 تعداد هامصاحبه ةهم درمجموع ،افزارنرم کمک با

 ایجاد( مفاهیم) اولیه باز مستقل کد 112 تعداد باز کدگذاری ةمرحل در کهطوریبه ؛بودند تکراری

 تبدیل( فرعی هایمقوله) ثانویه باز کد 32 به کثرت، دلیل به( مفاهیم) اولیه باز کدهای سپس. شد

 12 ثانویه، باز کدهای اساس بر هایتاً ن. بود معنایی و مفهومی قرابت ةپای بر کار این اساس که شدند

کدگذاری و تشکیل مقولات  ةدو نمونه از نحو چهارو  سه ةدر جداول شمار .شد ایجاد اصلی ةمقول

  شده است.نشان داده  پژوهشاصلی 
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 سازمانی اراده ةکدگذاری باز مقول -1جدول 

 کدهای باز اولیه )مفاهیم(
کدهای باز ثانویه )مقولات 

 فرعی(
 اصلی ةمقول

 دانش مدیریت به سازمان دادناهمیت میزان
 فرد دانش و اطلاعات به دادناهمیت

 سازمانی هایپیگیری
 افراد دانش به دادناهمیت
 نوآوری به سازمان اهمیت میزان

 دانش مدیریت به سازمان اهمیت

 سازمان ارشد مدیران حمایت سازمانی ةاراد

 ارشد مدیر حمایت
 ارشد مدیر ةاراد

 ارشد مدیران پیگیری و حمایت
 توسط دانش مدیریت به نیاز و اهمیت درك

 ارشد مدیریت

 ارشد مدیریت حمایت و اراده

 

 دانش مدیریت استراتژیک برنامه تدوین ةکدگذاری باز مقول -2جدول 

 کدهای باز اولیه )مفاهیم(
کدهای باز ثانویه )مقولات 

 فرعی(
 اصلی ةمقول

 سازمان شناخت
 ودجهب اختصاص
 اهداف کردنمشخص

 اجرایی ةنقش تدوین

اجرایی مدیریت  ةنقش تدوین
 دانش

  
 

 استراتژیک ةبرنام تدوین
 دانش مدیریت

  

 دانشی هایاستراتژی تدوین

استراتژیک  ةتعیین جایگاه مدیریت دانش در برنام
 سازمان
 دانش مدیریت ةبرنام تدوین

دانش  استراتژی مدیریت تدوین
 سازمان

 

. انجام شد محوری کدگذاری ها یاوتحلیل دادهتجزیه ، یعنیدوم ةنجام کدگذاری باز، مرحلپس از ا

 این. است باز کدگذاری ةمرحل در تولیدشده هایمقوله بین رابطه برقراری مرحله این هدف

. یابدمی تحقق مقوله یک محور حول کدگذاری که شده نامیده محوری دلیل این به کدگذاری

 سپس و رددا قرار اصلی یا اساسی ةمقول عنوانبه مقوله یک تعیین و تمرکز بر محوری کدگذاری

 با کار این (.1391 فلیک،) شوندمی داده ارتباط آن به فرعی مقولات عنوانبه های دیگرهمقول

 راهبردها و گر،مداخله شرایط زمینه، پدیده، علّی، شرایط شامل پارادایمی مدل یک کاربردنبه

 یکنتایج این مرحله در شکل شماره  .شد اساس روش کدگذاری استراس و کوربین انجام بر پیامدها

  شده است.آورده 
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 مدیریت دانش ةالگوی پارادایمی توسع -3شکل 

 

 پیامدها:

 سازمان

 محوردانش
 دانشی توسعة 

 عملکرد بهبود 

 :راهبردها

 انسانی منابع .مدیریت3

 انسانی منابع به اهمیت 

 سالاریشایسته 

 عملکرد ارزیابی 

 گرتسهیل هایمکانیسم. 4

 مدیریت مسئول نهاد کردنمشخص 

 دانش

 دانشی اطلاعاتی بانک ایجاد 

 کارکنان . آموزش1
 آموزشی تخصصی هایدوره برگزاری 

 در دانش مدیریت تعریف و تبیین 

 سازمان

 

 پدیده محوری:

 مدیریت توسعه

 دانش

 کارکنان مشارکت سطح 

 دانشی هایبرنامه در

 انیسازمفرهنگ 

 مداردانش

 شرایط علّی:

 سازمانی ةاراد .3
 دانش مدیریت به سازمان اهمیت 

 ارشد مدیریت حمایت و اراده 
 استراتژیک ةبرنام . تدوین4

 دانش مدیریت
 دانش مدیریت اجرایی نقشة تدوین 

 دانش مدیریت استراتژی تدوین 

 سازمان

 انگیزش و . تشویق1
 کارکنان انگیزة 

 معنوی و مادی هایتشویق 

 
 :گرمداخلهعوامل 

 اجرایی .  بسترهای3

 دانشی بسترسازی 

 قانونی بسترسازی 

 ناوریف بسترسازی 

 افزارینرم. بسترهای 4

 رهبری سبک  

 سازمانی عدالت 

 کاری ثبات 

 اطلاعات و دانش اعتبار 

 
 

 :ایزمینهعوامل 

 . عوامل فردی3
 پیشرفت به تمایل میزان 

 شخصیتی هایویژگی 

 اعتماد داشتن حس 

 فردی هایاییتوان 

 فرد تعهد میزان 

 . عوامل سازمانی4
 شاغل و شغل شرح بودنشفاف 

 شاغل و شغل تناسب 

 ساختاری عوامل 
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در ادامه با استفاده از روش کدگذاری انتخابی به طراحی الگوی نهایی توسعه مدیریت دانش در 

باشد که نتایج آن در مقوله نهایی می 12پرداخته شد این الگو مشتمل بر  وزارت ورزش و جوانان

  شده است.ارائه 2شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان ةالگوی نهایی توسع -4شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
مدیریت دانش در وزارت  ةوسعبنیاد، الگوی تداده ةدر این پژوهش تلاش شد با استفاده از روش نظری

اصلی  ةمقول 12الگوی نهایی پژوهش مشتمل بر  ،اساسورزش و جوانان طراحی و تدوین شود. براین

های سطح مشارکت پرسنل در برنامه مدیریت دانش با مقولات فرعیِ ةارائه شد. در این الگو، توسع

عنوان که به محوری انتخاب شد ةپدیداصلی یا  ةعنوان مقولبه ،مدارسازمانی دانشدانشی و فرهنگ

استراتژیک  ةسازمانی، تدوین برنام ةیک متغیر وابسته تحت تأثیر شرایط گوناگونی مانند اراد

مدیریت دانش، تشویق و انگیزش پرسنل، عوامل فردی، عوامل سازمانی، بسترهای اجرایی و 

 پیامدها:

 محوردانش سازمان

 

 راهبردها:

 انسانی منابع .مدیریت3

 گرتسهیل های. مکانیسم4

 کارکنان . آموزش1

 

 پدیدة محوری:

 دانش مدیریت توسعة

 

 شرایط علّی:

 سازمانی  ارادة.  3

 مدیریت استراتژیک برنامة . تدوین4

 دانش

 انگیزش و . تشویق1

 

 گر:عوامل مداخله
 اجرایی .  بسترهای3

 . بسترهای4

 افزارینرم

 
 

 ای:عوامل زمینه

 . عوامل فردی3

 . عوامل سازمانی4
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مدیریت دانش در وزارت  ةتوسع یبرانشان داد  پژوهشافزاری قرار دارد. نتایج این بسترهای نرم

عنوان عواملی که نخست باید به شرایط علّی توجه کرد. در این الگو شرایط علّی به ،ورزش و جوانان

 : زیر به دست آمد به ترتیبِ ،مشتمل بر سه مقوله ،گذارنداصلی تأثیر می ةصورت مستقیم بر پدیدبه

درك نیاز به  قبیلسازمانی انتخاب شد که به مواردی از  ةاولین مقوله از شرایط علّی به نام اراد

دانش  سازمانی برای مدیریتِ ةمدیریت دانش در سازمان، اهمیت به دانش سازمانی و فردی، اراد

فردی و سازمانی و میزان حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان اشاره دارد. یکی از عواملی که 

شود نگاه مدیریت ارشد سازمان به مبحث مدیریت ورزش می مدیریت دانش در وزارت ةموجب توسع

دانش است. تا زمانی که مدیریت ارشد سازمان به این درك نرسد که دانش فردی و سازمانی در این 

مندی هرچه بیشتر از آنها باشیم، نباید به دنبال بهره و نیاز است تا به دی دارزیادوزارتخانه ارزش 

 کنممی فکر من»د: گویمیکنندگان ار بود. در این راستا یکی از مشارکتمدیریت دانش امیدو ةتوسع

 آیا که است این دارد وجود وزارتخانه این در دانش مدیریت ةتوسع ةزمین در که ایمسئله اولین

 دانش مدیریت مبحث به سازمان این در باید اینکه به کنندمی نیاز احساس سازمان ارشد مدیران

 . دراست سازمان ارشد مدیریت خواست و اراده تأثیرگذار عامل اولین ،بنابراین ه؟یا ن شود پرداخته

 موضوع با آیا ارشد مدیریت ببینیم باید کنممی فکر من سازمان ارشد مدیریت خواست و اراده مورد

 ایاراده ولی دارد وجود آشنایی این رسدمی نظر به که دارد؟ آشنایی آن مفاهیم و دانش مدیریت

 مقطعی بیشتر ،گیردمی یا گرفته صورت زمینه این در کاری هم اگر ؛نیست کار این انجام برای قوی

استراتژیک  ةدومین مقوله از شرایط علّی به نام تدوین برنام .«قوی و جمعی ةاراد تا است فردی و

اهداف،  کردنسازمان، مشخص شناخت قبیلمدیریت دانش انتخاب شد و شامل مواردی از 

و  سازمان استراتژیک ةبرنام در دانش مدیریت جایگاه اجرایی، تعیین ةنقش بودجه، تدوین اختصاص

که  ایهای اجرایی، یکی از علل اصلیر برنامهشود. همانند دیگمیدانش  مدیریت ةبرنام تدوین

جامع و استراتژیک مدیریت  ةتدوین برنام ،مدیریت دانش در این سازمان خواهد شد ةموجب توسع

: گویدمیکنندگان که یکی از مشارکت. چناناستاستراتژیک وزارتخانه  ةپیوند آن با برنام دانش و

 مشخص آن در دانش مدیریت جایگاه که سازمان برای استراتژیک و جامع ةبرنام یک تدوین مسلماً»

 دیزیا تحولات و تغییر با که وزارتخانه این در ویژههب بود، خواهد کنندهکمک بسیار ،باشد شده

شامل مواردی از  و سومین مقوله از شرایط علّی به نام تشویق و انگیزش انتخاب شد .«است مواجه

انگیزه در افراد،  ایجاد و رقابت، تشویق ةانگیز یادگیری، ایجاد برای افراد در انگیزه ایجاد قبیل

 ةرتب یرتقامعنوی، ا مادی و هایدانشی، مشوق عملکردهای با حقوق پرداخت میزان سازیمتناسب

یکی دیگر از  گفتتوان شود. بر اساس این یافته میمعنوی می و مادی نیازهای شغلی و تأمین

های افراد توجه به انگیزه ،شودمدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان می ةعواملی که موجب توسع
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. این است های دانشیهای مادی و معنوی برای مشارکت در برنامهدر سازمان و اختصاص مشوق

( مبنی بر اینکه اراده و حمایت مدیریت ارشد 2913و همکاران ) 1آنژیا ةهای مطالعنتایج با یافته

. ست، همسوستهاسازی مدیریت دانش در سازمانسازمان یکی از عوامل کلیدی موفقیت پیاده

خلق،  ( نیز حمایت مدیریت ارشد سازمان و ایجاد محیطی انگیزشی برای2992) 2وونگ ،همچنین

 ،براینشمارد. علاوهمدیریت دانش برمی ةمدیریت و اشتراك دانش را از عوامل اصلی موفقیت برنام

 به باید کنند مدیریتخود پیشنهاد می پژوهش( با توجه به نتایج 1333عبدالملکی و همکاران )

و  کلیدی مسائل در و ندک پیدا اعتقاد سازمانی موفقیت سازمان و در دانش مدیریت حیاتی نقش

 ةو توسع ایجاد برای و دکناستفاده  دانش مدیریت از گیری،تصمیم در و سازمان حیاتی

 استراتژی اعمال و های فکریسرمایه از مدیریت دانش، اجرای در تکنولوژیک هایزیرساخت

حسینی و  موردی ةمطالع از حاصل نتایج .داشته باشد کافی ها توجهبرنامه تدوین در محوردانش

 دانش مدیریت سرآمدی الگوی بنایسنگ محور،دانش رهبری که بود مهم این گواه (1333ی )اکبر

 صنعت و سازمان در دانش مدیریت سازی موفقپیاده برای که معناست بدان این. است سازمانی

  کرد. شروع مؤلفه این از دبای موردنظر،

مل سازمانی به دلیل ایجاد بستری اصلی عوامل فردی و عوا ة، دو مقولپژوهشدر الگوی نهایی این 

ای انتخاب عنوان عوامل زمینهد بهنگیرکه در آن فرایندهای دانشی در سازمان ظهور و شکل می

پیشرفت،  به تمایل میزان هستند که عبارتند از فرعی ةشدند. عوامل فردی خود مشتمل بر پنج مقول

فرد. عوامل سازمانی نیز  تعهد و میزان فردی هایاعتماد، توانایی حس شخصیتی، داشتن هایویژگی

ساختاری  شاغل و عوامل و شغل شاغل، تناسب و شغل شرح بودنشفاف فرعیِ ةمشتمل بر سه مقول

عنوان عوامل هرچند به ند؛رة مدیریت دانش اثر داصورت مستقیم بر توسع. این عوامل نیز بهاست

دانش در تعاملات نیروی انسانی موجود  فرایندهای مدیریت زیرا. ندای در نظر گرفته شدزمینه

مدیریت دانش در  نیافتنِو یا توسعه یافتند و توسعهنگیرسازمان و ساختار موجود سازمانی شکل می

شود. های متفاوتی مشاهده میهای مختلف سازمان با شدتها و بخشسازمان در بین افراد، گروه

های فردی کارکنان یکی از توانایی که عوامل و ( نشان داد2919و همکاران ) 3حسین پژوهشنتایج 

تواند در موفقیت مدیریت دانش در سازمان تأثیرگذار باشد. همچنین محقر و عواملی است که می

های سازمانی، تحصیلات و آموزش و شخصیت دوستدار مدیریت دانش ( زیرساخت1332همکاران )

  اند.دهکر را جزء عوامل موفقیت مدیریت دانش شناسایی و معرفی

                                                           
1. Anggia 

2. Wong 

3. Hussain 
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صورت مستقیم هم به ،افزاری(گر )بسترهای اجرایی و نرمدر الگوی مذکور عوامل مداخله ،براینعلاوه

اصلی تأثیر  ةمدیریت دانش تأثیر دارد و هم بر روی ارتباط بین عوامل علّی و پدید ةبر توسع

ننده. بسترهای اجرایی گر باشد و هم محدودکتواند تسهیلمسلم است این تأثیر هم می .گذاردمی

 سازمانی، وجود بسترهای بسترسازی دانشی )وجود هستند؛ بدین شرح: فرعی ةمشتمل بر سه مقول

 اطلاعات، برگزاری و دانش انتقال برای بسترهایی اطلاعات، ایجاد شناسایی بسترهای و هازیرساخت

یادگیری(،  برای فیکا زمان کارشناسی و داشتن آزاد جلسات تجارب، برگزاری انتقال جلسات

 طرف از بالادستی و پیگیری سازمانی، اسناد هایقانونی، دستورالعمل بسترسازی قانونی )الزامات

ها، داده ثبت برای پایگاهی جمهوری( و بسترسازی فناوری )وجود ریاست مثل بالادست نهادهای

 بودنلاعات، فراهماط سازیذخیره برای پایگاهی اطلاعات، ایجاد فناوری هایزیرساخت ةتوسع

 الکترونیکی، وجود هایسیستم اطلاعات، وجود فناوری اطلاعات، زیرساخت فناوری هایزیرساخت

 فرعی ةمشتمل بر چهار مقول نیز افزاریبسترهای نرم .دانش( سازیذخیره و ثبت برای پایگاهی

عدالت سازمانی  کارکنان(، عمل نوآوری و آزادی از سبک رهبری )حمایت هستند که عبارتند از:

کارکنان(، ثبات کاری  معنوی و فکری مالکیت سازمانی و عدالت کارکنان، رعایت بین سالم )رقابت

 و دانش مدیریتی( و اعتبار یثباتبیپرسنلی و  زیاد کارکنان، تغییرات از بسیاری بودن)موقتی

 وظایف راستای در اطلاعات اطلاعات، کیفیت به دانشی، دسترسی منابع بودناطلاعات )دردسترس

کامل،  اطلاعات اطلاعات، دریافت انتقال سیستم دانش، کیفیت انتقال ةاطلاعات، نحو شغلی، کیفیت

عوامل  ةصحیح(. در صورت وجود شرایط مناسب در زمین آمار به اطلاعات و توجه بودنکاربردی

گری خواهند سهیلمدیریت دانش در این سازمان نقش مثبت و ت ةگر، این موارد در توسعمداخله

امل محدودکننده وانع و عوم تبدیل به ،به این موارد یتوجهبیداشت و در صورت شرایط نامناسب و 

( مبنی بر نقش مؤثر 1333عبدالملکی و همکاران ) ةهای مطالعد. این نتایج با یافتهشخواهند 

اعات و سبک رهبری ( که فناوری اطل1332فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش و محقر و همکاران )

در پژوهش حافظی و  ،. همچنینستکند، همسوعنوان عوامل موفقیت مدیریت دانش معرفی میرا به

گر در الگوی مفهومی عنوان یکی از عوامل مداخلههای دانش تولیدشده به( ویژگی1334همکاران )

  شده است. سازی دانش در نظام آموزش عالی از راه دور معرفیتجاری

مدیریت دانش در  ةتوسع ةشود، تحقق پدیدمشاهده می پژوهشور که در الگوی نهایی طهمان

 ،اساسمحور شود. براینتواند منجر به پیامد خاصی با عنوان سازمان دانشوزارت ورزش و جوانان می

 دانش خروج از دانش، جلوگیری مدیریت به بیشتر دانشی سازمان با مواردی از قبیل اهمیت ةتوسع

اطلاعاتی و درنهایت بهبود عملکرد  انحراف شدندانش، کم انتقال و ثبت میزان ةزمان، توسعسا از

وری، بهره و اثربخشی فرد، ارتقای وریبهره و عملکرد فردی و سازمانی با مواردی از قبیل افزایش
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ی مذکور گونه که در الگو. البته هماناستتصور گیری، قابلتصمیم در ابهام نوآوری و کاهش ارتقای

جوانان و تبدیل آن به  مدیریت دانش در وزارت ورزش و ةتوسع ةشود، بروز و ظهور پدیدمشاهده می

منوط به مدیریت صحیح  ،گرای و مداخلهمحور، علاوه بر توجه به عوامل علّی، زمینهسازمان دانش

 ؛های دانشی استگر و آموزش پرسنل در راستای برنامههای تسهیلمنابع انسانی، طراحی مکانیسم

  رسد:به این منظور توجه به راهبردهای زیر ضروری به نظر می ،بنابراین

ها، یک منبع ارزشمند، لازم است توانایی ةمثابمنظور توجه به منابع انسانی وزارتخانه بهبه -

های گیری. در تصمیمبه کار گرفته شودو  ها و تخصص افراد در سازمان شناساییویژگی

  کارکنان مشارکت داده شوند.سازمان، 

 های مختلف سازمان بهکارگماری افراد در پستانتخاب، استخدام و به ةنیاز است تا در زمین -

 ةعملیاتی و چه در رد ةچه در بدن ،سالاری توجه شود. این امر باید در سراسر سازمانشایسته

دام افراد متخصص و مدیریت ارشد سازمان، ساری و جاری شود. پرواضح است که برای استخ

و سپس با توجه به  شود پستی، نیاز است تا ابتدا انتظارات شغلی مشخص شایسته در هر

  های استراتژیک سازمان به این امر پرداخته شود.برنامه

صورت مستمر به لازم است فرایندهای مدیریت دانش، ةویژه در زمینبه ،ارزیابی عملکرد کارکنان -

د، در نهای مناسبی شناسایی و تعیین شومنظور باید شاخصینو مناسب صورت گیرد. بد

در مورد نتایج  و شودمداوم  عملکرد کارکنان ارزیابیِ  هاو بر اساس آن یرندگ اختیار افراد قرار

  ها به کارکنان بازخورد داده شود.ارزیابی

ر مدیریت نیاز است واحدی برای پیگیری امو ،پژوهشکنندگان در این بر اساس نظر مشارکت -

و مسئولیت این  تشکیل شودگروه کارشناسی مدیریت دانش  شود، دانش در سازمان مشخص

توان از واحدهای موجود در سازمان بهره گرفته شود و یا کار می امر را بر عهده گیرد. برای این

  های مجرب دیگر استفاده شود.های شرکتسپاری صورت گیرد و از تجارب و تواناییاینکه برون

منابع دانشی سازمان  باید منظوربانک اطلاعات دانشی در سازمان تشکیل شود. بدینلازم است  -

د و بر اساس نهای گوناگون مشخص شوهای مختلف دانشی در بخشد، شاخصشونشناسایی 

الگوی با طراحیِ  و آوری اطلاعات در هر بخش تعیین شودهای خاصی برای جمعفرمت ها،آن

 به ثبت تجارب و منابع دانشی پرداخته شود. در ،های مختلفمک روشثبت تجارب و با ک

  سازی شود و در دسترس افراد قرار گیرد.بندی و خلاصهاین اطلاعات طبقه ،نهایت

رسانی منظور نیاز است تا اطلاعمدیریت دانش در سازمان تبیین و تعریف شود. بدینلازم است  -

اهمیت و مزایای مدیریت دانش  و یندهای آن،اها و فردر مورد مدیریت دانش، مفاهیم، مؤلفه
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صورت روان و کاربردی و تعریف جامعی از مدیریت دانش به گیردهای مختلف صورت روشبه

  ارائه شود.

. اهمیت به کیفیت استهای تخصصی آموزشی ترین راهبردها، برگزاری دورهیکی دیگر از مهم -

تواند بسیار مفید واقع شود. در این خصوص نیاز است می هابودن این دورهبهتر و کاربردیهرچه

ضمن  ةهای مختلف کارگاه، سمینار، دورهایی در قالببا نیازسنجی متناسب و مداوم، دوره

هایی برای کسب دانش و ... برگزار گردد و فرصتت، گردهمایی، مجلات و بروشورها وخدم

  اطلاعات موردنیاز برای افراد فراهم گردد.
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Abstract 
The present study was done with purpose of codification the development model of 

knowledge management in ministry of youth and sports. The Research Method of this 

study was qualitative study based on grounded theory with approach systematic. The 

statistical population included all managers, advisers and experts of the Ministry of 

Youth and Sports and faculty informed of the field of knowledge management in this 

ministry. Purposive sampling used based on Theoretical approach, data collection 

continued until theoretical saturation and 19 semi-structured interviews were conducted. 

In order to analyze the data, were used three-step coding, open, axial and selective 

Strauss and Corbin with using Maxqda software. With the help of software 172 

independent primary open-code (concepts) in open coding phase, 32 secondary open-

code (sub categories) and finally, based on secondary open codes were created 12 

primary categories. The results of this study showed that in order to develop knowledge 

management in the Ministry of Youth and Sports should be mentioned 12 factors 

considered as key components, which the relationship between them presented in the 

final model of the research. In this model, the development of knowledge management 

with sub categories of level of employee participation in knowledge programs and 

Knowledge-based organization culture was chosen as the main issue or central 

phenomenon, that as a dependent variable affected by various conditions such as the will 

of the organization, KM strategic plan, personnel incentive, individual factors, 

organizational factors, administrative and software infrastructure. 
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Knowledge, Explicit Knowledge 
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